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ப தி 
  இைறவன�� ெத�வ �க ெசா�ப�தின�ட�தி��, ஆ�ம 

��வ!ன�ட�தி�� ஏ#ப$கி�ற அப&மிதமான அ�ப!#� 

“ப�தி” எ�( ெபா�).  

அ�+ ெச��தாம, யா�� ஆ�மாைவ அறிய -.யா/. 

அ�ேப சிவ� எ�( அறியாதவ0க12� ஆ�ம ஞான� 

வரா/. அ/ேபால, அ�+ இ�றி ப2தி இ,ைல, ப2திய!�றி 

க0ம� இ,ைல, க0ம� இ�றி ஞான� கிைடயா/. 

ப2தி ரச�ைத அ�7தியவ0க), அ7த ஆன7த�ைத 

அ8பவ!�தவ0கேள உ;ைமயான ப2த0க).  

சா<திர� ப.�தவ0க1�, ஞான� உைடயவ0க1� ம=$ேம 

இைறவைன அ>க -.?� எ�ப/ இைற2 ெகா)ைகயாக 

இ�7தா,, இைறவ� எ�பவ� சாதாரண பாமர மன�த0களா, 

அ>க -.யாதவனாகிறா�. 

‘கடBள�� மC/ நிைலயாக2 கா=ட�ப$� உய07த அ�+2� 

“ப�தி” எ�( ெபய0. 

அ�ப!� அ.�பைடய!, அைம?� ப2திய!� ஆழ�ைத 

எ7தவைகய!�� ப!&�/ அறிய -.யா/.  
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“ஊைம மனத� இன�ைப� �ைவ�� உண�� அ�பவ� 

ேபா�ற� ப�தி” என நாரத ப2தி G�திர� ப2தி2� வ!ள2க� 

த�கிற/. 

சாதாரண மன�தன�ட�தி,, ஒIJைக?�, K�ைமைய?� 

ஏ#ப$�த ப2திய!னா, ம=$ேம -.?�. 

“அJேகாலா வ!ைத அத� அ.மர�ைதL M#றி இ��ப/ 

ேபால, கா7த� இ��ைப ஈ0�ப/ ேபால, கடலி, ேச�� 

நதிைய� ேபால இைறவன�� தி�வ.ைய ேநா2கி சதா மன� 

ெச,வ/தா� “ப�தி” என ‘சிவான!தலஹ$’ அைனவ�2�� 

+&?� வைகய!, அறிய உவைமகைள2 O(கி�ற/. 

பாகவத +ராண� ப2திய!,லாத மன�தைன வ!லJ�ட� 

ஒ�ப!=$ O(கிற/. 

பாைலவன�/ -=ெச.ைய வ!��ப! உ;>� ஒ=டக�தி� 

வாய!, அ7த -=ெச. ��தி ர�த� வ7தா�� அைத 

மிக�ப!&யமாக� தி�கி�ற/. அ/ேபால, மன�த� எ�தைன 

/�பJகைள அைட7தா��, இ7த உலக வ!ஷய MகJகைள 

வ!��ப! ஏ#(, இ�பமாக அ8பவ!2கி�றா�. 

ஒ� நாைய� ேபால பல அவமானJகைள தாJகி2ெகா;$ 

வாழேவ வ!��+கிறா�. கIைத� ேபால �$�ப கQடJகைள 

Mம2கிறா�. 

இ/ேபா�ற ேதைவய#ற வ!ஷய MகJகள�, மன�த� நா=ட� 

ெச��/கி�றா�. ஆனா,, பகவா� மC/ ப2தி ெச��த 

ம(2கிறா�. 
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ேம��, பாகவத +ராண� O(கி�ற/. ப2திய!,லாத 

மன�த0க), உலகி, பண�, பதவ!2�� ஆைச�ப=$2 

ெகா;$, அ�தியாவசிய ேதைவக12� ேமேல ெசா�/ 

ேச0�/2ெகா;$ பாச�, பைக, ேசாக�, ஆைச, ேதா,வ!, நா�, 

என/ எ�ற ப#றி� காரணமாக எ;ண#ற /யர�தி#� 

உ=ப$கி�றா0க). 

இைவெய,லா� எ/வைர ெதாட0கி�றன எ�றா,, 

ஆ;டவேன உ� தி�வ.கைள ப#றிேன� அபய� தர 

ேவ;$�, எ�ற ப2தி உ�வாகி, எ�ைன உ�8டயவனா2கி 

ெகா) எ�( O(� அ�+ உ�வா�� வைர தா� 

ெதாட0கி�றன. 

ஒRெவா� மன�த0க1� தJகள/ கடைம, தவ�, க0மபல�, 

உய07த சி7தைன, ல=சிய�, எ,லா� ஆ�மாைவ 

அறிகி�றத#காகேவ அைம�/2ெகா)ள ேவ;$�. அ7த 

ஆ�மாைவ அறி?� அறிB உய07த ப2திய!னா, மிக 

Mலபமாக உ;டாகி�ற/.  

 அற�, ெபா�), இ�ப�, வ �$ேப( அைடய ப2தி மிகB� 

அவசியமாகி�ற/.  

ப2திய!� ெபா�) பல இடJகள�, பல Gழலி, ேவ( ேவ( 

வ!தமாக மா(வ/� உ;$.  

ப2தி எ�றா, வ!Mவாச�, பய� கல7த பண!B, சிர�ைதய!� 

ெவள��பா$, அ,ல/ த�ைனவ!ட ேம,நிைலய!, 
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இ��பவ&ட� ெச��த�ப$� ம&யாைத எ�( பல 

அ0�தJகைள Oறலா�.  

ஆனா,,  நாரத ப2தி G�திர�தி, நாரத0 �றி�ப!$வ/, 

அ�ப!� எ,ைலேய ப2தி, அ/ இைறவன�ட� ம=$ேம 

ெச��த2O.ய ப2தி எ�கி�றா0.  

ஆைச, Mயநல� இ,லாத  அ7த Kய ப2தி இைறவன�ட� 

ம=$� உ�வாகி வ!=டா,, அ/ இ7த உலக�தி, எ7த 

ெபா�ைள?�, Mக�ைத?� சா07/ இ�2கா/. 

+;ண!யJகளா, கிைட2�� பரேலாக இ�பJகைள?�, 

ேமா=சபதவ!ைய?� Oட வ!��பாத அ7த ப2திைய,  

“அன�ய ப�தி” எ�( O(கிறா0. 

ஒள� வாJகி2 க;ணா. ஒள�ைய ேவ(ப2க� சிதற.2காம,, 

ஒேர இட�தி, �வ!2கி�ற/. அதனா, அ7த ஒள�2� ஆ#ற, 

அதிகமாகி அJ� ஒ� த�ைய உ;டா2க -.?�. அ/ேபால, 

பகவா� மC/ உ;ைமயான ப2தி ெகா;ட ப2த� ேவ( 

இட�தி#� மன� ேபாகாம,, சதா அ7த பகவான�ட�திேலேய 

த� மன�ைத2 �வ!�பா�. அதனா,, அவ� எ�தைகய 

/�ப�ைத?� தாJ�� ஆ#ற, உ)ளவனாகி�றா�. இைத 

“அன�ய ப�தி” எ�( O(வா0க). 

 

மனதி, பரமன�ட� அ�+ ெப�2� ஏ#ப=$ ப2தி உ�வாகி 

வ!=டா,, ம#ற MகJகைள அைட?� ஆைச வரேவ வரா/.  
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உலகியலி, காண�ப$கி�ற பதவ!, ப#(, ஐ<வ0ய�, 

ெசௗ7த0ய�, பல�, +கU, ஞான�, ைவரா2ய� ஆகியைவ 

Mக வாUவ!#��, தியாக�தி#�� ேதைவப$பைவ என 

நிைன�/, அைனவ�� அைவகைள ேநா2கி வ!��ப! 

ஓ$கிறா0க).  

ஆனா, உலகி, நிர�ப! வழி?� அைன�/ ச7ேதாசJக1�, 

ஆ;டவன�� “ப(ேரைமப�தி” எ�ற கடலி� -�+ சி( 

/ள�2�� ஈடாகதைவ.  

பகவா� கா7த� ேபால த�ன�, இI�/ 

ஆ=ெகா;$வ!=டா,, ஈசனான பகவான�� ப2தி2� 

வசமாகிவ!=டா,, அவ� அமி0த கடலி, VUகி வ!$வா�. 

அத� ப!� �=ைடய!, ேதJகிய ந�ைர ேநா2கி ேபாக 

மா=டா�.  

ப2திைய ப#றி2 ெகா)பவ82� ஏ� ம#ற வ!ஷயJக) 

ப!.2காம, ேபாகி�றன எ�றா,, ம#ற வ!சயJகள�, 

ேசாகJக) மைற7/ உ)ளன. MகJக) எ,லா� அவ82� 

/�பமாக ெத&கி�றன. Mக-� ச7ேதாச-� ஒ� எ,ைல2� 

உ=ப=$ இ�2கி�றன. ஆதலா, Mக ச7ேதாசJக) அவன�ட� 

வ7தா�� அவைன வ!=$ ப!&7தா�� அவ82� 

கவைலய!,ைல என Mகேதவ -ன�வ* O(கிறா*. 

ப!ேரைம ப2தி எ�ப/ ஆைசய!� அ.�பைடய!, உ�வாவ/. 

ேகாவ!�2�L ெச,�� ப2த0க), இைறவைன வணJகி 

தன2� அ/ ேவ;$�, இ/ ேவ;$� எ�( ேகா&2ைக 

ைவ�/ வழிப$வா0க). ேம��, தன2� +கU ேவ;$�, 
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ேநாய!�றி Mகமாக வாழேவ;$�, அளவ#ற ெச,வ� 

ேவ;$�, பைகவ0கைள ெவ,ல ேவ;$� என 

ேவ;.2ெகா)வா0க). இ/B� ப2திய!� ஒ� 

நிைல�பா$தா�, இவ0க) ேகா&2ைக நிைறேவறாம, 

ேபானா, இவ0க12� ப2திய!, -�+ ேபால த�வ!ர� 

இ�2கா/ அ,ல/ இைறவன�� மC/ ேகாப� வ��.  

அன�ய ப2தி எ�ப/, ந� என2� எ�தைன இ�ன,கைள 

ெகா$�தா��, ேசாதி�தா�� ெந��ப!லி=ட தJக� ேபால 

நா� மி�8ேவ� எ�ற மன�ப2�வ/ட� இ��ப/ ஆ��. 

ஆUவா0க1� நாய�மா0க1� எRவளேவா கQடJகைள 

ச7தி�தா0க) இ�7/� இைறவ� மC/ மாறாத ப2தி 

ெகா;டா0க). 

 “எவ� எ,லா உய!&னJகள��� ெவ(�+ இ,லாதவேனா, 

த�னல� இ,லாம, எ,ேலா&ட-� அ�+ ெகா;டவேனா, 

காரணமி�றி இர2க� கா=$பவேனா,  நா�, எ�8ைடய/ 

எ�ற ஆணவம#றவேனா, இ�ப, /�பJக) ேந��ேபா/ 

நிைலமாறா/ சமமாக இ��பவேனா, ெபா(2�� 

இய,+ைடயவேனா அதாவ/ �#ற� ெச�தவ82�� அபய� 

அள��பவேனா, ேயாகிேயா, எ�ெபாI/� எ,லாவ!தJகள��� 

தி��தி உ)ளவேனா, மன� ம#(� +ல�கேளா$ O.ய 

உடைல� த�வச� ப$�தியவேனா, ேம�� எ� மC/ திடமான 

ந�ப!2ைக உைடயவேனா, எ�ன�ட�தி, மன�, +�தி 

இவ#ைற அ0�பண� ெச�தவேனா, எ�8ைடய அ7த ப2த� 



11 
 

என2�� ப!&யமானவ�” எ�( கீைதய!, பகவா� கி�Qண0 

O(கி�றா0. 

பராசர மா-ன�வ0 +த,வ0 � வ!யாசபகவா� பகவாைன 

Xஜி�பத� Vல� ப2திைய ெவள��ப$�தலா�, அதி, 

ஏ#ப$� மி�7த ஈ$பா$ தா� ப2தி எ�( O(கிறா0.  

மன�, வா2�, ேதக� இைவ V�ைற?� Xைஜ ெச�?� 

க�வ!களாக ப!ரேயாகி2கேவ;$�. பகவான�� 

வ!2ரஹ�தி#� Xைஜ ெச�ய ேவ;$�. அ,ல/ பகவாைன 

வ!Mவா�மாவாக அதாவ/, எJ�� நிைற7தவனாக நிைன�/, 

அைன�/ உய!0கள��� உைறபவ� எ�பதா,, அைன�/ 

உய!0கைள?� ேநசி2க ேவ;$�. இ�ப.�ப=ட ப2த� 

-#றி�� பைகைய� /ற7/ வ!$வா�. ஆைசக12� 

அ.ைமயாக மா=டா�. 

த�8) இ�2�� ஆ�மாைவ உண0வ/�, அத#� 

சாதகமான வ!சயJகள�, அ�+ ெச��/வ/� தா� 

உ;ைமயான ப2தி எ�( சா;.,ய மக&ஷி O(கிறா0. 

சகல உய!0க12�� இைறவ� ஆ�மாவாக வ �#( 

இ�2கிறா0. அ7த ச0வா�மா மC/ அ�+ ெச��/வ/ தா� 

ப2தி. அ7த ப2தி �. ெகா;$ வ!=டா, -2தி நிLசய� 

கிைட2�� எ�( சJகராLசா&யா0 O(கிறா0. 

“எவன�டமி�7/ எ7த ஜ�வ8� பாதி�+ அைடவதி,ைலேயா, 

எவ� எ7த ஜ�வ� Vல-� பாதி�பைடய மா=டாேனா, 

ேம�� எவெனா�வ� மகிULசி, ெபாறாைம, பய�, பாதி�+ 
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-தலியவ#றிலி�7/ வ!$ப=டவேனா, அ7த ப2த� என2�� 

ப!&யமானவ�” எ�( பகவா� கி�Qண0 O(கி�றா0. 

ப!றவ!ெய$�/ ேதக�தா, ெச�ய�ப$� ெசய,க) 

அைன�/� பகவா82காகேவ இ�2��. அவ82ேக 

அ0�பண� ெச�ய�ப=.�2��. த� காத, நாயக� ேபால 

இ�2�� பகவாைன நிைனயாத ெநா. வ �ணானேத எ�( 

வ�7/வேத உ;ைமயான ப2தி.  

பகவாைன Xைஜ ெச�வ/, அவ0 �ணJகைள பா$வ/, 

ச0வா�மாவாக இ�2�� பகவான�ட� அ�+ ெச��/வ/ 

எ,லாேம ப2திய!� ல[ணJக) எ�( அைனவ�� 

ஒ�+2ெகா;ட வ!ஷய�.  

ஆLசா&யா0கள�� க��ைத ேம�� வ��ப$�/� வ!தமாக 

நாரத0 O(கிறா0. 

உட,, ஆ�மா, ெபா�) எ,லா� அவ82ேக அ0�பண� 

ெச�/வ!=$, அவைன நிைன�/2 ெகா;$ க0மJக) 

ெச�யேவ;$�. எ7த ச7த0ப�தி�� மன� அவைன வ!=$ 

ந�Jகாதி�2க ேவ;$�. 

“எவ� ஒ�வ� எைத?� எதி0பா02காதவனாகB�, 

அக�K�ைம?� +ற�K�ைம?� உ)ளவனாகB�, 

ப!றவ!�பயைன அறி7தவனாகB�, ப=சபாதம#றவனாகB�, 

/2கJகள�லி�7/ வ!$தைல ெப#றவனாகB�, ெசய,க) 

அைன�தி�� ‘நா� ெச.கிேற�’ எ�8� அப!மான�ைத 

ந�2கியவனாகB� உ)ள அ7த எ� ப2த� என2�� 
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ப!&யமானவ�” என பகவா� கி�Qண0 கீைதய(0 

வலி?(�/கி�றா0. 

  உலகியலி, ஒ� ெப;ேணா, ஆேணா ஒ�வ0 மC/ 

ஒ�வ0 அ�+ கா=.னா,, அத� ப!�னா, பல வ!சயJக) 

ஒள�7/ இ�2��. எ7த அ�+� பலைன எதி0பாராம, 

உ�வாகா/. ெப; ஒ� ஆைண காதலி�தா,, அவ� த�ைன 

ஆத&2க ேவ;$�.  த� ஆைசகைள நிைறேவ#றி ைவ2க 

ேவ;$�. வாUநா) எ,லா�, தம2� /ைணயாக 

பா/கா�பாக இ�2க ேவ;$� எ�( பல பல�கைள 

எதி0பா0�பா). 

அ/ ேபால ஆ>�, அவ82� த�7த பல லாபJகைள 

எதி0பா0�பா�. இ/ ேபால உலகிய, காத�2� -#றி�� 

எதிரான/, இைறவ� மC/ ெச��த�ப$� ப2தி அ,ல/ 

ப!&ய�. அைதேய ேகாப!ைக ெப;க) ெச�தா0க).  

� கி�Qணனா, அவ0க12� ஆகேவ;.ய/ எ/B� 

இ,ைல. அ7த Kய ப!ேரைம ப2தி2� உலகிய, காத, 

ஈடாகா/. அவ0க12� � கி�Qணைன நிைன�தாேல பரவச 

நிைல ஏ#ப=ட/. அ7த பரவசநிைல ேயாகிக12� ம=$� 

கிைட2க O.ய/. ேகாப!ைக ெப;க) ேமா=ச�ைத?� 

வ!��பவ!,ைல. கி�Qணைனேய தJக) இல=சியமாக 

ெகா;$ வாU7தன0. 

பாகவத +ராண�தி, ேகாப!ய02�� � கி�Qண82�� 

இைடேய நட7த ச�பாஷைன அைனவ�� அறிய2O.ய ஓ0 

உ;ைமைய ெவள��ப$�/கிற/. 
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ேகாப(ைக ெப1க2 34கிறா*க2: 

கி�Qணா, உலகி, சில ேப0 அ�+ ெச��தினா, ம=$ேம 

பதி�2� அ�+ ெச��/கிறா0க). சில0 அ�+ 

ெச��தாவ!=டா�� Oட ம#றவ0கைள ேநசி�பவ0களாக 

இ�2கிறா0க). சில0, இ�வ&, எவ�ேம தJகள/ அ�ைப 

ப&மாறி2 ெகா)வதி,ைல. இ7த V�( இரகமானவ0கள�, 

யா�ைடய அ�ைப உய0வாக எ;>கிறா�?  

6கி�7ண� பதி8ைர�கிறா*: 

     ப!&ய சகிகேள, ஒ�வ0 அ�ைப கா=.னா, தா� ம#றவ0 

அ�பாக இ��ப/ எ�ப/ Mய நல�தி� அ.�பைடய!, 

உ�வாகிற/. அ/ ஒ�ைற ெகா$�/, ஒ�ைற வாJ�வ/ 

ேபால வ!யாபாரமாகிற/. அதி, உ)ளா07த ந=+� இ�2கா/. 

த0ம-� இ�2கா/. அ7த அ�+ நிைல�/� இ�2கா/. 

ஏெனன�, கா&ய� -.7தBட� அவ0க) 

வ!லகிLெச,வா0க). 
          

இர;டாவ/ இரக�தின0 அ�+ ெச��தாம, இ�7/� 

அ�பாக இ��பா0க). சா�ேறா0, ��, தா�, த7ைத 

ேபா�றவ0க). இவ0க) Mபாவ�திேலேய பாச-)ளவ0க) 

இதய�தி, அ�+ Mர7/ ெகா;ேட இ�2��. ம#றவ0க) 

அ�+ ெச��தாவ!=டா�� Oட, அவ0க) ந�ைம2காக 

பா$ப$பவ0க). மகா�க) அ,ல/ உ;ைமயான 

ந;ப0க1� இRவா( இ�2கலா�. இவ0கள�� அ�ப!, 

ச�திய-� த0ம-� இ�2��. 
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    V�றாவதாக எRவளB அ�+ ெச��தினா�� அ�+ட� 

இ�2க மா=டா0க). -#(� /ற7த ேயாகிக12� அ�+� 

க�ைண?� Oட தைடயாக இ�2��. அவ0க) இைறவைன 

அைன�/ய!0கள��� கா;பா0க). அவ0க) அ�+, பாச� 

ஆகிய வைலய!, வ!ழாம, ப#ற#( இ��பா0க). 

இவ0க1�, ேயாக சாதைனய!, ஈ$ப=ட சாதக0க1�, 

எவ&ட-� எைத?� வ!��பாம, ப#( எ�ற அ�ைப 

ப!ற&ட� கா=ட மா=டா0க). 

  ேவெறா� இரக�தின0 +�தி Mவாத�ன� இ,லாதவ0க). 

த�மிட� யா0 அ�+ ெச��/கிறா0க) எ�பைத அறிய 

மா=டா0க).  

ம#ெறா� இரக�தின0 உபகார� ெச�/ த�மC/ அ�+ 

ெகா;டவ0கள�ட-� ப!&யமாக இ�2க மா=டா0க). 

இவ0க) க, ெந^ச2கார0க). அ,ல/ /ேராகிக). ெந^சி, 

பைக வள0�/2ெகா;ட பைகயாள�க) அ,ல/ 

தி�ட0களாகB�, த�யவ0களாகB� இ��பா0க). 

ேகாப!ய0கேள, ேம#ெசா�ன எ,லாவ!த அ�+� எ�ன�, 

ெபா�7தா/. இைறவ� உய!0கள�ட� ெச��/� அ�+ எ�ற 

அ�) ஒ�ப#ற/. அத#� எ/B� ஈடாகா/.  

இைறவ� அ�) எJ�� ஒேர மாதி& தா� ெபாழிகிற/. 

இைறவ� அ�ைள ெப(வத#காக, ப2�வ�ப$வத#காக, 

ைவர� ேபால ப2த0க) ப=ைட த�=ட�ப$கிறா0க).  

இைறவைன அைட?� பாைதக) நா�� உ)ளன. 
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அைவக) -ைறேய, ச$ைய, கி$ைய, ேயாக�, ஞான� 

எ�8� நா�� பாைதகளா��. 

 

ச$ைய   

  

ஒ�வ� அதிகாைல� ெபாIதி,, G&ய உதய�தி#� -�+ 

எI7/, �ள��/ Kய உைட அண!7/, இைறவைன உ�வ 

வழிபா$ ெச�/,  “ப�த�” எ�ற நிைலய!, ெதா;$ +&7/, 

இைறவைன அைட?� பாைதயான “தாச மா*�க�” 

ேம#ெகா;$ “சாேலாக�” எ�ற நிைலைய அைடவ/. 

 

கி$ைய 

 

   ஒ�வ� இைறவைன உ�வ:�, அ�வ:� கல7த 

நிைலய!, வழிபட, வழிபட ம2க) ெதா;ேட மேகஷ� 

ெதா;$ எ�ற நிைல உ�வாகி, ம#றவ0க12� பல 

ந#ெசய,கைளL ெச�/, “க*மவா�” எ�ற நிைலய!, 

“கட<ைள த!ைதயாக<�, த�ைன கட<ள� >�ரனாக<�” 

அ8Q.�/ அைட?� பாைதயான “ச�>�ர மா*�க�” 

ேம#ெகா;$ “சாம?ப�” எ�ற நிைலைய அைடவ/. 
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ேயாக� 

   

ஒ�வ� இைறவைன அ�வமாக வழிபட ஆர�ப!�/, 

ப!ராணாயாம�, ஆசன� ேபா�ற அQடாJக -ைறய!, 

பய!#சிக) ேம#ெகா;$, இைறவைன ந;ப� ேபால 

பாவ!�/, “ேயாகி” எ�ற நிைலய!, அவைன அைட?� 

பாைதயான “சகமா*�க�” ேம#ெகா;$ “சா@ப�” எ�ற 

நிைலைய அைடவ/. 

இ�ப. ேமAெசா�ன B�4 பாைதகள0 இைறவைன 

அைடய வ!��+பவ0க) ெப(வ/  “பத:�தி” ஆ��. 

 

ஞான�  

 

ஒ�வ� மன2க;ணா, தா� இ�ன/ எ�( அறி7/ 

அ�மயமாகி, மஹாவா2ய�தி� ெபா�1ண07/, பரம 

தா�ப0ய�ைத ஆரா�7/, ப!ரப^ச�, ஜ�வ�, ஈ<வர� 

இவ#றி� Vல த�/வ�ைத அறி7/, கா;பவ�, கா=சி, 

காண�ப$� ெபா�) இ7த V�(� ஒ�ேறயான அ7த 

பர�ப!ர�ம� எ�( அறி7தவ� “ஞான” எ�ற நிைலய!, 

“ச�மா*�க�” ேம#ெகா;$ “சாCDய�” எ�ற நிைலைய 

அைடவ/. 

 



18 
 

இ/ “பர:�தி” எ�ற பரமான7த நிைலயா��.  

 

இதி, ச�மா02க நிைலயான “பர:�தி” ெப#றவ�, 

ம(ப!றவ! இ,லாததா, மC;$� ப!ற2காம,, இைறவ8ட� 

இர;டற2 கல7/ வ!$வா�. 

 இ7த நா�� பாைதகள�� வழியாக பயண�ைத 

ேம#ெகா)1� எவ�� அ7த பரமபத�ைத அைடய -.?�. 

 க0மேயாக�ைத வ!ட, ஞானேயாக�ைத வ!ட “ப�திேயாக�” 

மிகB� எள�தான/.  

ஞானேயாக-�, க0மேயாக-� ம#ற எ,லா பாைதக1� 

அ7த பரமன�ட� ெகா;$ ேச0கி�றன. ஆனா,, இவ#ைற 

ச&யாக அ8Q.2காம,, ந$வ!, சில தவ( நட7தா��, 

ஆர�ப�திலி�7/ ஆர�ப!2க ேவ;.ய/ தா�. ேம�� 

இவ#ைற கைடப!.2க பல வ!தமான இயம, நியமJகைள 

அ8ச&2க ேவ;.ய க=டாய� உ)ள/. 

    ப2தி ெச�ய எ7த த�தி?� ேவ;.யதி,ைல. 

உதாரணமாக, வா,மCகி -ன�வ0 ஒ� ெகா)ைள2காரனாக 

இ�7தா0. க;ண�பநாயனா0 ஒ� ேவ$வனாக இ�7தா0. 

இவ0க) ெச�த ப2தி, தவ� ெச�த -ன�வ0கைள?� 

மி^ச2O.ய/. /ளசிதாச0 ெச�த ராம ப2திைய வ!ட, ராம 

நாம�ைத வ!ட சிற7த/ எ/B� இ,ைல. 
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    பல கால� சிரம�ப=$ <ரவண�, மனன�, ம#(� 

நிதி�யாஸன� ேம#ெகா;$ ஞான� ெபற ேவ;$�. யாக� 

ெச�வத#ேகா ெபா�) ெச,வ� ேவ;$�. க.னமான ேயாக 

பய!#சிய!, ெவ#றி ெபற ேயாகாசன�, ப!ரணாயாம� 

-தலியவ#ைற ச&யாகL ெச�ய ேவ;$�.  

ப2திேயாக�தி, இைவ எ/B� ேதைவ இ,ைல. K�ைமயான 

அ�+ட� ஒ� Xைவ சா#றினா, ேபா/�, அ,ல/ தம2� 

கிைட�த உணைவ பைட�தாேல ேபா/�, ப!ரா0�தைன 

ெச�தாேல ேபா/�.  

பாகவத +ராண�தி, பகவாேன O(கிறா0: 

ேயாக�, ஞானேயாக�, த0ம�, <வா�யாய� (ேவதJகைள 

ப.�/ த�/வா0�தமாக பாராயண� ெச�வ/) யாக�, தவ�, 

தியாக� ஆகியவ#றா, Oட, நா� சீ2கிர� வச�படமா=ேட�. 

சா�ேறா0கள�� ப!&ய ஆ�மாவாக இ�2�� நா� சிர�ைத, 

ப!ேரைம?ட� O.ய அ�பான ப2தி2� ம=$ேம 

க=$�ப$ேவ�. எ�8ைடய ப2த� எ�ப.�ப=டவனாக 

இ�7தா��, Kய ப2தியா, சி�தி ெப#( வ!$வா�.  

    ப2தி எ�ப/ -Iைமயாக, ப!ரதானமாக இ�7/ பல� 

தர O.ய/. அதாவ/ இJ� ப!ேரைம ப2திேய -Iைமயாக 

இ�2கிற/. இJ� ப2தி சாதனமாக இ,ைல.  

+ன�த தலயா�திைர, ஞான�, ைவரா2கிய�, ேயாக�, கடைம, 

த0ம� (அற�) வ!ரத�, உபாசைன, தான�, +லனட2க�, யம 

நியமJக), ஜப�, தப�, யாக�, ��ேசைவ, க,வ!, பண!B, 
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வ!ேவக�, +கU, ேவதJகைள க#( உண0த,, இைவ எ,லா� 

இைறவைன அைடவத#காக /ைண +&?� சாதனJக).  

ப2திைய அ.�பைடயாக ெகா;$ தா� இ7த சாதனJக) 

பல� த�கி�றன. ஆனா, ப2தி இ7த அ8QடானJகள�, 

/ைணயாக இ�2கிற/. ப2தி இ,லாம,, எ7த ஜப 

தபJகள��� ெவ#றி கிைட2கா/. அதனா,, ம#ற 

சாதனJக12� -2கய�/வ� ெகா$2காம, ப2தி2காகேவ 

ப!ேரைம ப2திைய உ�வா2க வலி?(�/கிறா0க). ஆதலா,, 

இJேக Oற�ப$� ப2தி எ7த /ைண சாதன-� அ,லாம,, 

-Iைமயான ப2தியாகேவ Oற�ப$கிற/. 

க0மேயாக�ைத?�, ஞான�ைத?� வ!ட ப2திேய சிற7த/ 

எ�( Oறிவ!=$, ப2தி ேயாக�ைத ப!� ப#ற, ஆLசா&ய0க) 

உபேதசி2�� உபாயJகைள O(கிறா0. 

ப2திேயாக வழிய!, ெச,ல ேவ;$மானா,, ஆைசகைள 

K;$� வ!சயJகைள /ற2க ேவ;$�. அதாவ/, இ�ப� 

எ�( க�த�ப$� வ!சயJகள�, ஒ=$த, இ,லாம, இ�2க 

ேவ;$�. 

ஒRெவா� உய!�2�)1� இ�2�� ஆ�மா ஆன7த 

�பமான/. அ/ அ�+ மயமான/. ஏெனன�, ஆ�மா, 

பரமா�மா இர;$� இைறவ�தா�. இைறவ� பரமான7த 

ெசா�பமானவ0. பரம ப!ேரைம எ�ற அ�+மயமானவ0. 

     ஜ�வன�, சி�த�, ஆைச, /2க�, கிேலச� -தலியவ#ைற 

ப#றி2ெகா)1� ேபா/ அ/ கலJகி� ேபாகிற/. அதி, 
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ெதள�B ஏ#படா/. ஆதலா, /2க�ைத த�� ஆைச2� 

அ.ைமயாகி வ!$கிற/.  

ஆதலா, சி�த�தி, பரமா�மன�� ெத�வ �க ெசா�ப�தி� 

ஒள� ப!ரதிபலி2காம, இ�2கிற/. அ7த ஆ�ம ேஜாதி ெத&ய 

ேவ;$ெம�றா,, வ!சயJகைள ேநா2கி ஓ$� 

எ;ணJகைள இைறவ� மC/ தி��ப ேவ;$�.  

உலக வ!ஷய ஆைசகைள /ற2க ேவ;$�. உலக வ!ஷய 

MகJகள�, ஈ$ப=$2ெகா;ேட, ப2தி ெச��த -.யா/. 

ப#றி,லாம, உலகி, கடைமகைள ெச�/ெகா;$, ப2தி 

ெச�ய  -.?�.  

ஏெனன�, இைறவ� ஒ�வேர அ�+2�� ஆைச2�� 

உ&யவ0. அவ&ட� ம=$� ப!&ய� ைவ2க ேவ;$�. 

ஏெனன�, நா�, என/ எ�( நிைன2�� ேபா/தா� அJ� 

ஆைச உ;டாகிற/.  

பகவான�� ப2தி2� -� நா� எ�ப/ எJேக வ��?  

நா� பகவா82� ெசா7தமாகிவ!=ேட� அ,லவா, என/ 

எ�ப/ எ/B� இ,ைல, என2� ெசா7தமான/ எ�பைத 

அைன�ைத?�, அவ02� அ0�பண!�/வ!=ேட� எ�ற மன 

நிைலய!, இ�2கேவ;$�. 

   +ல� வழி MகJகள�, மனைத ெச��தினா, 

அவ#றி, மன� சி2கி2ெகா)1�. மனதி, ேவ( ஆைசகைள 

ைவ�/2ெகா;$ ெவள��பா0ைவ2� ேகாவ!�2� ெச�( 

ப2தி ெச�வ/ ேபால இ��ப/ ெவள�ேவசமா��. பகவா� 
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மC/ அ�+ இதய�தி, இ�7/ வரேவ;$�. உ)ள� உ�கி 

பாட ேவ;$�.  

உலக வ!சயJகள�, ஈ$ப=.��பவ0க) இைறவ� மC/ ப2தி 

ெகா;ட மன நிைல உ�வா�� பரமான7த�ைத அறிய 

மா=டா0க). அ/ ேபால, இைறவ82காக ப2தி எ�ற ேதைன 

�.�த ப2த0க) உலகிய, வ!ஷயJக) எ�ற க��+ 

சா#ைற ேநா2கி ேபாக மா=டா0க). 

இ7த மன� மிக ேமாசமான/. இதி, மி�க �ண-� உ;$. 

ேதவ �ண-� உ;$. இைத இI�/ ப!.�/ பகவா� 

தி�வ.கள�, பதிய ைவ2க ேவ;$�. இ,ைலேய,, 

ெநா.ய!, அ/ ேவ( வ!சயJகைள ேநா2கி ஓ. வ!$�. 

அத#� மன� ைவரா2கிய�ைத அைட7/ ப2�வ� 

படேவ;$�. 

  தியான�, பஜைன இ�( ெச�யலா�, நாைள ெச�ய 

-.யவ!,ைல எ�( இ�2க2Oடா/. அ/ ெதாட0Lசியாக 

நைடெபறேவ;$�. 

கீைதய(0 6 கி�7ண பகவா� இைதேய 34கிறா*. 

அன�ய ப2தி ெகா;$ எ�ைன எ�(� நிைன�பவ0க12� 

நா� Mலபமாகிவ!$கிேற�. ஏெனன�, அவ0க) மிக 

உ(தியாக இ�2கிறா0க). 

இைறவைன நிைன�/ நிைன�/ அக;ட பஜைன 

ெச�வா0க). அ�றாட ேவைலக) ெச�?� ேபா/�, 

அதாவ/, �ள�2��ேபா/, உணB உ;>� ேபா/�, ேவ( 
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பல கடைமக) ெச�?� ேபா/� பகவான�� தி�நாமJகைள 

ஜப!�/2ெகா;ேட இ��பா0க). உய!0 VLசி, நாம ஜப� 

கல7/ வ!$�. 

உலகி, மன�த ச-தாய�தி� ந$வ!, வாU7/ 

ெகா;.�2�� ேபா/, மனதி, இைறவைன Mம7/ 

ெகா;ேட இ�2கேவ;$�. அவ82காக 

எ,லா� பண!கைள?� ெச�ய ேவ;$�. காதா, அவ� +கU 

ேக=கB�, வா2கா, அவ� +கU பாடB� அதிக ேநர� 

ெசலவ!ட�படேவ;$�. அRவா( ெச�?� ேபா/, ெவ=.� 

ேபLMகள���, வ �; வ!வகாரJகள��� ஈ$பட 

வா��ப!�2கா/. 

த� Mயநல�தி#காக, ெபா�ள �=$வத#காக,  பண�தி#�  

ப!�னா, ேபா�� மன�த0க), அ7த பரமா�மாைவ மற7/, 

ெசா7த Mக�தி#காக, இRவா( உய!0 வாU7/, -.வ!, 

இற2�� இ7த மன�த0க) உலகி, எைத சாதி�தா0க).  

இவ0க) ஐ7/ அறிB, இர;டறிB, ஓரறிB பைட�த மி�க�, 

பறைவக), ஜ�வ ஜ7/2கைள வ!ட கீழானவ0க). ஏெனன�, 

மி�க�, பறைவக12� G/�, ெபா�?� ெத&யா/. ப!றைர 

வ^சி2கB� ெத&யா/. 

பகவா� ச�ப7த�ப=ட ேதைவ இ,லாத க#பைன கைதக1�, 

ேபLM2க1� உலக வாU2ைக2� ேதைவயாக இ�2கலா�. 

ஆனா, உ;ைமய!, இைறவைன ெந�Jக ேவ;$� எ�( 

ப2தி ெச�பவ0க12� அைவக) வ �ணானைவேய.  



24 
 

பகவான�� தி�நாமJக1�, �ணJக1� அடJகிய பா=$ 

அ/ேவ +;ண!ய-� மJகள-� த��. இ/ேவ 

சா�தியமான/. அ7த மகிைமைய அறி7தவ0க12� 

ர�யமாகB� சலி2காம�� நி�த-� +�த� +திதாகB� 

இ�2��. மனதி#� இ�ப� த��. அைத மனதி, 

ப2தி?)ளவ0கேள அ8பவ!2க -.?�. ஆன7தமாக அைத 

ஏ#(2ெகா)பவ0க12�, /2க கடலி, இ�7/ கைர ேச�� 

உண0B உ;டா��. 

பகவா� நாம�ைத எ�ப. நிைன�தா��, அ/ த� ச2திைய 

அவசிய� ெவள��ப$�தி வ!$�. ெந��ப!� ச2திைய 

ெத&யாம,, அைத ெதா=டா, அ/ த� ச2திைய கா=. 

வ!$�. 

அ/ ேபால பகவான�� ெபயரா,, ேவ( ஒ�வைர 

அைழ�தா��, அ,ல/ ேகலி ெச�தா��, அ,ல/ ேவ( 

வ!ஷயJக) ேபM� ேபா/ ந$வ!, அறியாைமய!,, 

பகவான�� ெபயைர உLச&2க�ப$வதா��, அ7த தி� 

நாம�தி#� ச2தி �ைறயா/. அதாவ/ எ7த Gழலி��, 

மன�த0க) பாவ� அழி?�. 

பகவான�� மகிைமைய +கUபா$� அைன�/ 

+ராணJக1�, தி�நாமJகைள ப#றி ெப�ைம ேபMகி�றன. 

எ,லா ெத�வJக12�� ஆய!ர� தி�நாமJக) உ)ளன.  
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பாகவத +ராண�தி, த� தாய!ட� கப!ல -ன�வ0 O(கிறா0:  

“பகவா� நாமJகைள உLச&�பவ� எ�ப.�ப=டவனாக 

இ�7தா��, அவ� ேம�ைம அைடகிறா�. அவ� 

தவJகைள ெச�/ வ!=டா�. கJைக -தலிய ஆ(கள�, 

ந�ரா.வ!=டா�, யாகJக) ெச�/ வ!=டா�, ேவதJகைள ஓதி 

வ!=டா�, இைத அறி7/ ெகா)க”  

அவ0 ேம�� O(கிறா0: 

மன�த� நட7/ ெகா;.�2�� ேபா/ த$2கி வ!I7தா,, 

ஹ$, ஹ$, அ,ல/ ராம, ராமா எ�( உLச&2கேவ;$�. 

வலியா, /.2�� ேபா/� ஹ$, ஹ$ அ,ல/ இQட 

ெத�வJகளான சிவ, சிவா எ�ேறா Oற ேவ;$�. இRவா( 

பழகி வ!=டா, பழ2க� காரணமாக த�ைன அறியாம, 

பகவா� நாம� வாய!லி�7/ வ7தா, எ,லா பாவJக1� 

கIவ�ப$�. 

பகவா� நாமJகைள உLச&2�� ேபா/ -.வ!,லா 

பர�ெபா�ளான இைறவ� நிLசயமாக  ெசவ!ம$2கிறா0. 

ஆப�/ கால�திேலா அ,ல/ ேதைவ�ப$� ேபாேதா 

ப2த0க) அவ� நாம�ைத உLச&�/ அைழ�தா, இைறவ� 

நிLசய� அJ� வ�வா0. க;ண!#� ெத&யாவ!=டா��, 

அவ0 அ�ைள நிLசயமாக அJ� உணர -.?�. வர 

இ�2�� ஆப�/க) வ!ல��. /�ப�தி, 

மா=.2ெகா)பவ0க) நிLசய� அதிலி�7/ வ!$ப$வா0க). 

இ/ ச�திய�. 
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ேம�� பகவா� தி�நாமJகைள உLச&2�� ேபா/ பகவா� 

அவ0 சி�த�தி, அம07/, பாவJகைள?�, அ^ஞான 

இ�ைள?� அழி�/ வ!$கிறா0.  

G&ய ஒள� பரB� ேபா/ இ�) காணாம, ேபாகிறத,லவா?  

அ/ேபால! அறியா/ த�ன�Lைசயா,, பகவா� நாம� 

உLச&2க�ப$� ேபாேத, இRவளB பல�க) கிைடகி�றேத 

எ�றா,, ப!&ய-ட� அ�+ ேமலிட, உ)ள� உ�கி 

உLச&2�� ேபா/, அத� பலைன ேக=கவா ேவ;$�. பல 

ெஜ�மJக) ெச�த பாவJக) ஒழி?�. ப!றவ! ெப�Jகடலி, 

இ�7/ வ!$ப=$ இ(திய!, இைறவன�ட� இர;டற கல7/ 

வ!டலா�. 

 அ$�/, மகா +�ஷ0கள�� ேச0ைகயா, சீ2கிரேம 

நம2� இைறய�) கிைட�/வ!$�. எRவளB �(கிய 

கால�தி, ேயாக� ெச�தா��, சாJகிய யாக� 

அறி7தி�7தா��, +;ண!ய� ெச�தா��, ேவதJகைள 

ப.�தா��, தவ�, தியாக�, யாகJக) ெச�தா��, தான 

த=சிைணக) ெகா$�தா��, யம நியமJக) கைடப!.�/ 

த�0�தாடன� ெச�தா��, வ!ரதJக) இ�7தா��, 

அவ0க12� நா� வச�பட மா=ேட� எ�( பாகவத�தி, 

பகவாேன O(கிறா0. 

இத#� காரண� எ�ன ெவ�றா,, ேம#ெசா�ன சில 

சாதைனக) உலகிய, ஆைசய!� அ.�பைடய!, அ,ல/ 

பரேலாக ஆைசய!� அ.�பைடய!, ெச�ய�ப$கி�றன. 
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ேம�� அ7த சாதைனக), பலைன எதி0பா0�/ ெச�த ப!�, 

சி�த� K�ைம அைட7/, -2தி அைடய த�தி கிைட2கிற/.  

ஆனா, மஹா +�ச0கள�� ேச0ைகயா,, மிக எள�தாக, 

Mத7திரமாக, மாறாத ‘ப(ேரைமப�தி’ கிைட�/ வ!$கிற/. அ/ 

அவ0க) ந� மC/ அ�+ ெகா;$ ேபர�ைள ெபாழிவத#� 

ம=$� கிைட2�� மிக அ&தான வா��+.  

         X0வ ெஜ�ம�தி, +;ண!யமான பலனா,, அ,ல/ 

இைறவைன ெதாIத பலனா,, ேநர.யாக பகவான�� 

சிறிதளB அ�) கிைட�தா�� உ�வைடயலா�. ஆனா,, 

பகவான�� அ�ளா, தா�, மகா +�ஷ0கள�� ச7தி�+� 

கிைட2க O$�. அ7த ச7தி�+ மிக அ&தான/. 

 உலகி, ேந0ைமயான Mபாவ-)ள, த0ம சி7தைன 

உ)ள ந,ெலாI2க சீல0களாக இ�2க�ப$� ெத�வ ச�ப�/ 

பைட�த மகா�கைள கா;ப/ அ&/.  

உபேதசJக) ெசா,வ/ Mலபமான/. அைத கைடப!.2�� 

சா/2கேளா, பரம ஞான�கேளா எள�தி, கிைட2க மா=டா0க). 

நா� உ;ைமயாக சர; அைட7தா��, பா0�/� பா02காம, 

இ��பா0க). ப!ேரைமப2தி அவ0க) Vலமாக, அRவளB 

எள�தாக கிைட�பதி,ைல. இதனா,, உய07த ஞான�கைள 

அைடயாள� காண -.யாம, ேபாகி�ற/. 

  சில0 எ,லா� அறி7தவ0களாக, சா<திர� 

ெத&7தவ0களாக இ��பா0க). கவ07திI2�� ேபLM திறைம 

உ)ளவ0களாகB� இ��பா0க). ப2த0க) ேபால த�/வ 
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ேமைதக) ேபால ந.�பா0க). மன� உ��வ/ க;ண�0 

வ.�ப/, ெத�வ� த�ன�, இறJகி வ!=ட/ எ�( ஆ$வ/, 

எ,லா� +ற ேதா#றதா, ெத&7தா��, எைத?� நிLசயமாக 

ந�ப -.யா/.  

சில0 ஆUகட, ேபால எ7த ஆ0பா=ட-� அ,லா/ 

இ��பா0க). எைத?� நிLசய!2க -.யா/. நா� தா� ெப&ய 

ஞான� எ�( எவ�� த� வாயா, ெசா,வதி,ைல. ஆதலா, 

உ;ைமயான மகாைன க;$ப!.�ப/ மிகB� க.ன�.  

அதிQடவசமாக ஒ�வ0 கிைட�/வ!=டா, ப!றவ! எ$�த 

பலைன அைட7/வ!டலா�. அவ&ட� ெச�( சர; 

அைட7த/ வ �; ேபாகா/. 

சாதரணமாக ஒ� ந,லவேரா$ ந=+ ெகா)1�ேபா/ ந� 

மனதி#� இதமாக இ�2கிற/. நம/ /�பJக) 

த�07/வ!=ட/ ேபால அ8பவ� உ;டாகிற/. அத#�� 

ேமலாக நம2� மகா +�ச0க) கிைட�தா, நம/ பா2கியேம 

பா2கிய�. அவ0க) ந� மனைத K�ைம ப$�தி பகவாைன 

ேநா2கி தி��ப! வ!$வா0க). அவ0க) த&சன�தா, நம2� 

அ.மனதி, ப2தி Mர2��. 

  எ,லா� வ,ல அ7த இைறவன�� தி�வ�ளா, 

ம=$ேம மஹா +�ஷ0கள�� ச7தி�+ நிகI�. 

  பகவா� எவைர த�8டயவனாக ஆ2கி2ெகா)ள 

வ!��+கி�றாேரா, அவ&ட� த� ெசா�பமாக வ!ளJ�� 

மகாைன அ8�+கி�றா0. 
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ஆதலா, மகா�கைள ச7தி2க அவசிய� -ய#சி2க 

ேவ;$�. அ�ேபா/ ெவ� சீ2கிரேம பகவான�� அ�ைள 

ெப#( வ!டலா�. 

      ெவள� ேதா#ற�தி, மகா�கைள ப#றி எ/B� 

ெத&யாவ!=டா��, ெந$நா) அவ0க) Oட இ�7/ பழக 

ேவ;$�. அவ0க) எ�ப. ப=டவ0க) எ�( சில 

கால�தி#� ப!� அறி7/ ெகா)ள-.?�. த�ைன?� 

-Iைமயாக அ0�பண!�/ வ!ட ேவ;$�. 

மகா�க1� த�ைன நா. வ�கி�ற அைனவைர?�, 

உ#றவராக நிைன�/ பகவான�� ப2திேயாக ரகசிய�ைத 

உபேதசி�/ வ!ட மா=டா0க). அவ0க) உ) மனதி, ெத�வ 

சJக,ப� அ8மதி த7தா, தா� ஏ#(2ெகா)வா0க). 

அவ0கள�ட� உ;ைமயாக நட7/ ெகா;ட ப!� உலகிய, 

ஆைசகைள ெப&தாக மதி2கிேறாேமா எ�( அறி7த ப!�னேர 

ந�ைம பகவாைன ேநா2கி திைச தி��+வா0க). அவ0க) 

அ�ளா, (ந�ைம ேசாதி�தப!�) நா� பகவான�� அ�+2� 

பா�திரமாகி வ!$ேவா�. நம/ மன-� அ�) தாக� எ$�/ 

பகவா82காக ஏJ��, உ���. 

  பகவான�� ப!ேரைமய!, இர;டற2கல7த ப2த0க) 

ந�ைம எ�(� ைக வ!ட மா=டா0க). அவசிய� ந�ைம 

கைர ேச0�பா0க). இ�ப.�ப=ட மகா�க) ேமா=ச�ைத?� 

வ!��பாதவ0க). ம2கைள உ�வ!�பத#காகேவ 

ெஜ�மெம$�பா0க).  
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பகவான�� அ�ைள ெப(வத#காக அைல?� ப2த0கைள 

ச7தி�/ மிகB� மகிU7/ ஞான�ைத?�, ப2திைய?� 

உபேதசி�பா0க). அவ0க) த&சன-�, <ப&ச-�, ேபMவ/� 

மிக +;ண!ய�ைத த��. உலக /�பJகள�, இ�7/ 

வ!$பட அ/ ஒ� ந,ல வா��+ எ�( நா� உணர 

ேவ;$�.  

ந,லவ0கள�� ேச02ைக எRவளB அவசியேமா, அைதவ!ட 

த�யவ0கைள� தவ!0�ப/ மிக -2கிய�.  

த�யவ0கள�� ந=பா, த�ய வ!ஷயJக) மனதி, �. +��. 

+ல� வ!சயJக12� அ.ைமயாகி வ!$வ/, ப!றைர த�ய 

வா0�ைதகள�னா, தி=$வ/, த�  ெசா7த Mக�ைத நா. 

ேபாவ/, ஒI2க� ெக=$ தி&வ/, ெப&ேயா�2� கீU 

ப.யாம, இ��ப/, த�8ைடய ச7ேதாசேம ெப&/ எ�( 

நிைன�ப/, த�ய வ!சயJகைள ப#றி2 ெகா)வ/, Mய 

ெகௗரவ� க�/வ/, ேகாப�, க0வ�, ெபா(ைமய!�ைம, 

அக�K�ைம, +ற�K�ைம இ,லாம, இ��ப/, 

இர2கமி�ைம, அசா�தியமாக இ��ப/, அைமதி இ,லாம, 

அைலவ/, இ/ேபா�ற, த�ய �ணJக1ட� ஒ�வ� உய!0 

வாU7தா,, அவ� த�ைன அேதாகதி2� த)ள�வ!=டவ� 

ஆவா�.  

பாகவத +ராண�தி, கப!ல -ன�வ0 த� தாய!ட� O(கிறா0: 

ந,லவ0 ந=ைப /ற7/ மC;$� ஏ� பாவ�ழிய!, 

வ!ழேவ;$�? ெப; ப!�/ ப!.�தவ0கேளா$ ேச07தா, 

அவ0க) மனதி, இ�) GI�. ேம�� ச�திய�, K�ைம, 
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தைய, ந,லறிB, மான�, +கU, சா7தி எ,லா� பற7ேதா. 

வ!$�. இவ0க) எதி0கால� சித(;$ ேபா��.  

ஆதலா, +ல� இ�பJகைள ெப&தாக நிைன2�� கீU ப!றவ! 

அைட7த மன�த0கேளா$ ெதாட0+ ெகா)ள Oடா/.  

/ளசிதாச0 ராமாயண�தி, O(கிறா0. நரக� மிக 

ேமாசமான/. த�யவ0கள�� ேச0ைக அதன�8� கீழான/. 

த�யவ0கள�� ேச0ைக இ,லாதேபா/�, மன� ேவ( 

வ!சயJகைள ப#றி சி7தி�/ த$மாறினா,, உடேன 

பகவாைன சரணைடய ேவ;$�. த�8ைடய ந,ல 

எ;ணJகளா, ெவ#றி காண ேவ;$�. நா� வாI� 

வாU2ைக -ைற த�ைமக) இ�2கி�றனவா எ�( எ�ேபா/� 

ஆரா�7/ ெசய,பட ேவ;$�. 

  பகவா� ச�ப7த�ப=ட த�/வJகைள?� நாம ெஜப�, 

பஜைனகைள?� வ!=$ வ!=$, +ல�க12� இ�ப� த�� 

உலகிய, வ!சயJகள�, கவன� ெச��/வேத தகாத 

வ!ஷய�. ச0வ நாச�தி#�� இ/ேவ Vல2காரண�. 

மன� ஓயா/ எைத� ப#றி சி7தி2கி�றேதா அதி, ப#( 

ஏ#ப$கி�ற/. த�யவ0க) அ,ல/ த�ைம வ!ைளவ!2�� 

வ!சயJகேளா$ ெதாட0+ ெகா)வதா, மன�தன�� சdர�, 

வா2�, மன� அடJகாத ஆைசகேளா$ அ.ைமயாகி�றன.  

ஆைச2� அ.ைமயாகிவ!$�ேபா/, ேபராைச ேம�� 

ெப��கிற/. ஆைச நிைறேவறாவ!=டா, ேகாப� வ�கிற/.  



32 
 

ேகாப�தா, மதி மய2க-� நிைனவா#ற�� அழிகிற/. 

அறிB நாச�தா, இகேலாக, பரேலாக நல�க) அழிகி�றன.  

பகவ� கீைதய!, � கி�Qண0 O(கிறா0. 

ராஜச �ண�தா, உ;டா�� காம-�, (சகலவ!த ஆைசக1� 

காம�தி, அடJ�கி�றன) �ேராத-� தா� மன�தைன 

பாவ2�ழிய!, த)1கி�றன. எ,லா ந�ைமகைள?� இைவ 

அழி�/ வ!$கி�றன. அ0ஜுனா, இைவ இர;ைட?� ந� பரம 

எதி&களாக நிைன�பாயாக. 

  த�ைமகைள ேவ�ட� கைளய ேவ;$�. சிறிதளB 

ேதJகி வ!=டா, Oட, அைவ ப.�ப.யாக வள07/, ஆப�ைத 

வ!ைளவ!2��. த�ய!� சி( ெபாறிைய வ!=$ ைவ�தா��, 

அ/ ெப&ய ெந��பாக மாறி எ,லாவ#ைற?� சா�பலாகி 

வ!$�. 

   ஆர�ப�தி, காம�ேராதாதிக) சி( அைல ேபால 

ேதா�றினா��, GUநிைல2� ஏ#றவா( ெப�கி கட, ேபால 

ஆகி வ!$� எ�( O(கிறா0க).  

த�ய எ;ணJகைள வ!ர=.வ!$� ந� மனதி, ந,ல 

�ணJக) அதிகமாகB�, த�ய எ;ணJக) �ைறவாகB� 

இ�2கி�றன எ�( நிைன�/ ெகா)ள Oடா/. இ7த மனைத 

அ.2க. ேசாதி�/ பா0�/2ெகா;ேட இ�2க ேவ;$�. 

இ7த மனமான/ கீழான வ!சயJகைள ேநா2கி வ!ைர7/ 

பாய2O.ய/.  
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மாையைய ெவ�4 எவ� கைர ேச�கிறா�?  

ஜனன மரண�ைத வ(HI எவ� கைட�ேத�கிறா�?  

எ�ற ேக)வ! எI� ேபா/ ேதைவ2� அதிகமாக இ�2�� 

(ஏெனன�, உலகி, வாUவத#கான சில வ!ஷயJக) 

இ�றியைமயாதைவ) உலகிய, வ!சயJகள�, ஈ$பா=ைட 

/ற7/ வ!=டவ�, ப2த0 அ,லாதவ0க1ட� அதிக ந=+ 

ெகா)ளாம,, த�யவ0கேளா$ M�தமாக த� ெதாட0ைப 

/;.�/2  ெகா;டவ� எவேனா, அவேன கைட�ேத�வா�.  

மகா�கேளா$ ெதாட0+ ெகா)பவ�, ப#ற#ற வாU2ைக 

வாU7/ நா� எ�ற அக7ைதைய வ!=ெடாழி�பா�.  

         நதிய!, ந�7த ேவ;$மானா, ைககளா��, 

கா,களா�� ந�ைர அ.�/ வ!ல2கி2ெகா;ேட ேபானா, 

VUகாம, இ�2கலா�. அ/ ேபால, இ7த மகா மாைய எ�ற 

நதிைய ந�7தி கட2கேவ;$ெம�றா,, த� இ�ைககளா�� 

அகJகார�ைத?�,வ!சயப#ைற?�, வ!ல2கி2 ெகா;ேட� 

ேபாக ேவ;$�. இ,ைலேய, -.வ!,லா ப!றவ!� 

ெப�Jகடலி, VUகி வ!ட ேவ;.ய/ தா�. 

   மாைய எ�ற ச�ஸார2கடலி, ந�7தி2 ெகா;.�2�� 

ேபா/ ைககா,க) ேசா07/ வ!$�ேபா/, ஒ� பட� 

கிைட�தா, எ�ப. ச7ேதாஷ� உ;டா�ேமா, அ/ ேபால 

மகா�கள��  ந=+ கிைட�தா, அவ0 தி�வ.கைள� 

ப#றி2ெகா)ள ேவ;$�.  
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பாகவத+ராண� O(கிற/. மி�7த �ள�0 ப!ரேதச�தி, த�ைய 

V=. ப2க�தி, �ள�0 கா�வா0க). அதனா, �ள��� 

வ!லJ�கள�, இ�7/ பய-� ந�Jகி, இ�1� அக�( Mக� 

கிைட2��. அ/ேபால மகா�கள�� நிழலி, இ�7/ 

ெகா;டா,, பாவJக), ெஜனனமரண பய�, அ^ஞான இ�) 

இைவ V�(� வ!லகி ெச�றBட� நம2� அலாதியான 

அைமதி கிைட2��. 

மாையைய கட2க ஐ7/ உபாயJகைள O(கிறா0க). 

நா�, என/, எ�ற ப#( ெசா�/ MகJக) ந$வ!, இ�7தா, 

ைவரா2கிய� உ;டாகா/. ேம�� ப#( தா� உ;டா��. 

ஆதலா, பகவ� வ!ஷயJக) அ,லாதவ#றி, ெந�2க� 

ெகா)ளாம,, தன��/ வாழ ேவ;$� எ�( Oறி 

இ�2கிறா0க).  

பகவ�கீைதய!�� பகவா� அைதேய O(கிறா0. 

"வ(வ(�தேதசேஸவ(�வமரரதி* ஜனஸ�ஸதி"    

உலகிய, வ!வகாரJகள�, ஈ$ப=.�2�� ஜன2O=ட�தி, 

இ�7/ வ!லகி தன��/ இ�2க ேவ;$�. இ7த GUநிைல 

பகவ� தியான�தி#� உக7த/. 

எRவளB தா� பகவா� மC/ ஈ$பாடாக இ�7தா�� அத#� 

த2க GUநிைல இ,லாவ!., எதி�� ச&யாக கவன� 

ெச��த -.யா/. பகவான�� ப!ேரைமய!, க=$�பட 

ேவ;$மானா, உலகிய, ப7தJக) எ�ற க=$2கைள 

அ(2க ேவ;$�. உலகிய, வ!வகாரJகள�, எRவளB 
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/�ப� இ�2கி�றன. பகவாைன ேநா2கி ேபா�� ப2தி வழி 

எRவளB நி�மதி?� ஆன7த-� இ�2கி�றெதன ஒ�ப!=$ 

பா02கேவ;$�. இதனா, தாமாக ப7த பாசJக) கழ�( 

வ!$�. 

  -2�ணJகள�, உ�வானேத இ7த உலக�. 

உலக�ப#ைற அ(2க ேவ;$மானா, -2�ணJகள�, 

இ�7/ வ!$பட ேவ;$�. சா�வ Lக, ராஜச, தாமச 

�ணJகைள ெஜய!2க ேவ;$�. இ,ைலேய, அைவ உலக 

வ!வகாரJகள�, ந�ைம அமிU�திவ!$�. 

சா�வ Lக� எ�ப/ அதிக அ�+�, பாச-�, அதிக இர2க-� 

ெகா)வ/. அதிக அ�பா��, அதிக இர2க�தா�� ஒ�தைல 

ப=சமாகிவ!$� நிைலய!, ஒ�வ�2� ப&7/, ஒ�வைர 

பைக�/ ெகா)1� க=டாய� ஏ#ப$�. அ,ல/ ப!றைர 

இ�சி2�� �ண� தைல K2��. 

ராஜச� எ�ப/ ேகாப�, எதி�� ேவக�, ப!றைர இ�சி2�� 

�ண� ஆகியன.  

தாமச� எ�ப/ ேசா�ப,, ெசய,படாம, 

KJகிெகா;.��ப/, மய2க� -தலியன. இைவ V�(� 

தவ!02க�பட ேவ;$�. 

பகவ�கீைதய!, பகவா� O(கிறா0: 

ேவதJக1� -2�ணJக) ெகா;டைவ. அதாவ/ 

-2�ணJகைள ெவள��ப$�/� உலகிய, வ!சயJகைளேய 

ேபMகி�றன. ஆதலா, அ0LMனா ந� -2�ணJக) வைலய!, 
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சி2காம, இ�2க ேவ;$�. நி�த-� Kய, ச�/வ 

சி�த-ட� Mக /2கJகளா, பாதி2க�படாம,, ேயாக 

ே[மJகைள சி7தி2காம, பரமா�மா ெசா�ப�தி, 

நிைல�தி�2க ேவ;$�. 

  ேயாக ேMம� -- கடB) வ!சய�தி, ேயாகெம�ப/ 

கடBைள அைடவ/ அ,ல/ கடBைள அைட?� 

உபாய�ைத, வழிைய அைடவ/. ே[ம� எ�றா, பகவாைன 

அைட?� வழிைய அறி7/ அதி��7/ ப!றழாம, சாதைன 

ெச�வ/. 

   இர;$வ!த ேயாக ே[மJகைள ப#றி ெகா;$ 

கவைல ப=$2ெகா;$ இ�2க ேவ;டா�. எ,லாவ#ைற?� 

-I ெபா(�ைப?� பகவான�ட� அ0�பண!�/ வ!=$ 

பகவாைன வழிப$வதிேலேய �றியாக இ�2க ேவ;$� 

எ�( O(கிறா0க).  

“எவ� ஒ�ேபா�� மகிOவதி0ைலேயா, 

ெவ4�பதி0ைலேயா, �யர� பIவதி0ைலேயா, எதAP� 

ஆைச�பIவதி0ைலேயா, எவெனா�வ� ந0ல�� 

தLய�மான ெசய0க2 அைன�ைதC� �ற!தவேனா, அ!த 

எ�னட� ப�திC2ளவ� என�P� ப($யமானவ�.” - 

பகவ�கீைத 

எ�ைன ம=$� உபாசி2�� ப2த0க) எ�ைன ம=$� ந�ப! 

இ��பா0க). அவ0கள�� ேயாக ே[மJகைள நாேன 

ெபா(�ேப#( Mம7/ ெகா;$ இ�2கிேற� எ�( கீைதய!, 

பகவா� ெதள�Bப$�/கி�றா0. 
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          ப2த0கேளா பகவா� ப!ேரைமய!, VUகி ம#ற 

வ!சயJகைள மற7/ வ!$வா0க). இதி, ேவதJகள�, 

ெசா,ல�ப=ட க0மJகைள ச&வர ெச�ய -.யாம, ேபாக, 

எ,லா க0மJக1� தாமாக வ!$ப=$ வ!$�. அவ� 

ேவதJகைள கட7/ உபநிசதJக) O#(�ப. இைறவன�, 

இர;டற கல7/ வ!$கிறா�. எ�ெற�(� மனதி, 

இைறவைன �. ைவ�/ அவைன வ!=$ இைண ப!&யாம, 

ேப&�ப� அைடகிறா�. 

இ�ப.�ப=ட ப2திமா� ப!றவ! ெப�Jகடலி, இ�7/ கைர 

ேச0கிறா�. தா� ம=$மி,லாம, த�ன�ட� 

வ7தவ0கைள?� கைர ேச0�/ வ!$கிறா�.  

"ம� ப�தி C�ேதா >வன� >னாதி"  

எ�( பாகவத� O(கிற/.  

அதாவ/ Kய ப2திமா� இைறவேனா$ உ;ைம, ப!ேரைம 

ெகா;டவ�, தா� இ�2�� M#( Gழைல K�ைம 

ஆ2�கி�றா�. உலக ம2கைள?� கைர ேச0�பதா, அகில 

உலைக?� K�ைம ப$�/வா�. 

பகவான�ட� உ;ைம ப2த� கா=$கி�ற ப!ேரைம, காத, 

எ,லா� வா0�ைதகளா, வ!ள2க -.யா/. அைத 

அ8பவ!�பவ0கேள பா2கியசாலிக). “அ�ேப சிவ�” எ�ற 

O#( ப. பகவா� அ�+ மயமானவ0. ப!ேரைம2�� 

பகவா82�� எ7த வ!�யாச-� இ,ைல. பகவாைன 

நிைன�தா, இன�2�� அ8பவ� ஏ#ப$கிற/. உ)ள� உ�கி 
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பரவசமாகிற/. பர�ப!ர�ம� வா2�2� அ�பா#ப=ட/ எ�( 

உபநிசதJக) O(கி�றன. 

  உலகி, ெந$நா) ப!&7/ ேபான, தம2� அ�+2�&ய 

மக�, உ#றவ0, தா� த7ைத, ந;ப0 மC;$� ச7தி2�� 

ேபா/ அளவ!,லா ஆன7த� உ;டாகிற/. அவ0க1ட� 

ேபMவதி��, ெதா$வதி��, அலாதியான அ�+ Mர7/ 

இ�ப� உ;டாகிற/. அைத வா0�ைதகளா, வ0ண!2க 

-.யா/. 

   இன��ப!� �சிைய Mைவ�/L சா�ப!=$ பா0�தா, 

தா� உணர-.?�. அ/ எ�ப. இ�2கிற/ எ�( ேக=டா, 

வா� ேபச ெத&7த நா� இன�2கிற/ எ�( O(ேவா�.  

இன�2கிற/ எ�றா, எ�ன ?  

இத#� பதி, Oற -.யா/.  

ஊைம ஒ�வ� இன��ைப சா�ப!=$ அ7த �சிைய அவனா, 

Oற -.யா/. அ7த நிைல தா� ப!ேரைமைய உண07த 

ப2த0க12� உ;டாகிற/. அவ0க1� அைத வ0ண!2க 

இயலாம, ஊைமயாகி வ!$வா0க). 

 ப!ேரைமய!� ெத�வ �க ஆன7த ரச�தி, VUகி 

வ!=டவ82� எ,லா ெபா�)க1� உய!0க1� த� இன�ய 

தைலவ� பகவான�� �பJகளாகேவ ெத&?�.  
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எைத ேக=டா�� பகவான�� �ரலாகேவ ேக=��. எைத 

ேபசினா�� த� ப!ர+வான பகவாைன ப#றிேய ேபMவா�. 

சி7தி�பெத,லா� த� அ�+2�&ய நாயக� 

ச�ப7த�ப=டதாகேவ இ�2��. ம#ற நப�2ேகா 

ெபா�12ேகா இடமி�2கா/. ப2த� பகவாைன நிைன�/ 

ப!�த� ேபால நட7/ ெகா)கிறா�.  

 

ஆகாய�தி, ஓ� எ�ற ஒலி ஆ;டவன�� �ரலாக 

ேக=கிற/. உலகி, ஒலி2�� ஒலிெய,லா� ஓJகார 

ஒலிய!� வ.வJகேள. கா#றி, பகவான�� ெத�வ �க மண-�, 

<ப&ச-� உணர�ப$கி�றன. அ2ன�ய!, இ�2�� ேஜாதி 

பர^ேசாதியாக ெத&கிற/. பறைவகள�� �ர,க1�, கா#றி, 

அைச?� தாவரJக1� ஹ$சிவா, ஹ$சிவா, எ�ேற ஒலி 

எI�+கி�றன எ�( மகா�க) O(கிறா0க).  

 

கா ைக சிறகினிேல ந தலாலா நி ற  - 
காிய நிற  ேதா ைதேய ந தலாலா 
 

பா  மர கெள லா  ந தலாலா  -நி ற  

ப ைச நிற  ேதா ைதேய ந தலாலா 
 

ேக  ஒளியி  எ லா  ந தலாலா நி ற  - 
கீத  இைச தடா ந தலாலா 
 

தீ  விரைல ைவ தா  ந தலாலா நி ைன - 
தீ  இ ப  ேதா தடா ந தலாலா - பாரதியா  பாட  
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உலகமைன�/� ேப&�பமயமாக இ�2கிற/. எJ�� ஆன7த 

மயமாக இைறவ� ெசௗ7த0ய-�, மா/0ய-� நிைற7/ 

உணர�ப$கிறா�. கா>கி�ற, ேக=கி�ற, உண0கி�ற 

அைன�/� அவனாகேவ அறிய-.கி�ற/. 

 

ேவத� O(கிற/: -  

 

“பகவான�� அ�) எJ�� நிைற7/ இன�ைமயான கா#( 

வ �ச=$�. ச-�திரJக) இன�ய ஓைச எI�ப=$�. மல0க) 

ம/ைவ ெபாழிய=$�. பய!0 பLைசக1�, தாவரJக), 

ஒளசதJக1�, அமி0த� ெபாழி7/ Xமிய!� ஒRெவா� ம; 

/க1� +ன�தமாக இன�ைமயாக இ�2க=$�” 

 

           இRவா( ப2தன�� பா0ைவய!, எ,லா� 

இ�பமயமாக இ�2��. 

 

பகவ�கீைதய!, பகவா� O(கிறா0: 

 

          எ�ைன எJ�� கா>� ப2த� எ�ன�, 

சகல�ைத?� கா;கிறா�. அவ� மன2க; -�ன��7/ 
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நா� மைறவதி,ைல. அவ8� எ� சி7ைதய!, இ�7/ 

மைறவதி,ைல. 

 

சா7ேதா2ய உபநிஷ� O(கிற/: 

 

ய�ர நா�ய� ப�யதி - ப!ர�ம�ைத தவ!ர அவ� எைத?� 

அறிய மா=டா�. அவ� அமர�த�ைம வா�7தவ�. 

ப!ர�ம�ைத மற7/ எைத?� பா0�பவ�, ேக=பவ�, 

அ#பமானவ� அவேன இற�பவ�. எ,ைலய#ற 

ப!ரமா;டமாக இ�2�� ப!ர�ம� அமி0தமயமான/, 

சா�தியமான/, ம/ரமான/, அ/ ேபால ப!ேரைம?� அேத 

த�ைம?ட� இ�2கிற/. 

  இ/வைர ேமலான, ேம�ைம த�� ப2திைய ப#றி 

வ!வரமாக Oறினா0க). அத#� ச#( கீUதள�தி, உ)ள 

ப2தி �ண ேபதJகளா, V�( வைக�ப$�           

ேம,நிைல ப2திய!, திைள�தவ0க) சீ2கிரேம பகவான�� 

ப!ேரைம அ�ப!, கல7/ வ!$வா0க). பகவ� கீைதய!, 

இைத “ஞான�ய!� ப2தி” எ�(� “நி*Pணப�தி” எ�(� 

காரணமி,லா ப2தி எ�(� Oற�ப=$)ள/. 

இ7த காரணமி,லா ப2திய!, ப2தன�� சி�த-�, 

ெசய,பா$க1� இைடவ!டாம, த�ன�Lைசயாக பகவாைன 
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ேநா2கி ப!ரவாகமாக ஓ$�. சி�த� அன�ய, ப!ேரம பாவ� 

ெகா;$ பகவாைன வ!=$ வ!லகாம, இ�2��.  

ெகளண! ப2தி எ�ப/ -2�ணJகைள ெகா;ட/. அதாவ/ 

சா�வ Lக�, ராஜச�, தாமச�, ஆகிய V�( �ண 

ேபதJக1ட� இ�2கிற/.  

அைன�/ க0மபல�க1� பகவா82ேக அ0�பண� ெச�/ 

எத#�� ஆைசபடாம, பகவாைன ஆைச?ட�  வழிப=$ 

வ�வ/ “சா�வ Lகப�தி” என�ப$�. 

ஆைசகைள அ.�பைடயாக ெகா;$, உலகி, ெபய�ட� 

+கIட� வாழ ேவ;$�. ஐ<வ0யJக) ெப#( வசதியாக, 

Mகமாக வாழ ேவ;$� எ�( ஆராதைன ெச�வ/ (அதாவ/ 

இதி, வ!2ரஹ ஆராதைன?� ேகாவ!, வழிபா$� 

இ�2��) ேகாவ!ைல க=., ப!ற0 +கழ ேவ;$� எ�பத#காக 

ேபாலியான ப2தி பஜைன ெச�வ/, அ,ல/ ேகாவ!லி, 

வ!ள2� ேபா=$ உபய� எ�( எIதி ைவ�ப/, அ,ல/ 

ேகாவ!�2� ேதைவயான ெபா�) உதவ! ெச�?� ேபா/� 

பண உதவ! ெச�?� ேபா/�, த� ெபயைர ெபாறி2கெச�/ 

உபய� எ�( எIதி ைவ�ப/, இ/ேவ “ராஜச ப�தி” 

என�ப$கிற/. 

         ப!ற�2� கQட�ைத ெகா$�/, இ�சி�/ ப2தி, பஜைன 

எ,லா� ெச�வ/ “தாமசப�தி” எ�பதா��.  

இ7த வ&ைசய!, உய!0 பலி ெகா$�/, இ�சி�/, Xைஜகைள 

நட�/வ/� தாமச ப2திைய ேச07த/. ப!ற�ட� ேபா=. 
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ேபா=$2ெகா;$ வழிபா$ ெச�வ/�, ஆட�பரமாக ெசலB 

ெச�/ வ!ழா எ$�ப/�, ெபா�=கைள ேகாவ!�2� தானமாக 

த7தைத ெப�ைமயாக ேபசி2ெகா)வ/� தாமச ப2திைய 

ேச07தைவ. 

 ெகௗண � ப2த0க) -ைறயாக பகவாைன 

உபாசி�பதி,ைல எ�றா��, இவ0க) நிLசய� பகவாைன 

ெந�Jக -ய#சி ெச�கிறா0க). ப.�ப.யாக இவ0க1� 

அக�K�ைம ெப#( நிLசய� பகவாைன அைடவா0க). 

அ$�/, ேவ(வ!தமாக V�( வைக ப2த0க) 

இ�2கிறா0க). 

பகவ� கீைத O(கிற/.- 

           ஆ0�த ப2த�, ஜி2 ஞாஸு ப2த�, அ0�தா0�த� 

ப2த� ஆகிய V�( வைக ப2த0க) தன� தன� இய,+ 

உைடயவ0க). 

 

 ஆ*தப�த�:  

 

ஆப�/, வ!யாதி ேபா�ற த� கQடJகைள?� 

பாவJகைள?� அழி2க ேவ;$� எ�ற ஒேர ல=சிய�/ட� 

பகவாைன ெதாI/ பஜைன ெச�வ/ ேகாவ!, 

தி��பண!கைள ெச�வ/ ஆகிய வழிகளா, இைறவைன 

ஆராதி�பவ� “ஆ*தப�த�” ஆகி�றா�. 
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 ஜி�ஞாஸு ப�த�:  

 

பகவா� எ�றா, அவ�ைடய ஆ#ற, எ�ன ? பகவாைன 

த�/வா0�தமாக எ�ப. அறிய -.?� எJ�� நிைற7த 

ஈச� எ�ப. அ�) பாலி2கிறா0? எ�( பகவாைன ப#றி 

ந�� அறிய வ!��+� ேவ=ைக ெகா;டவ� த� அ&ய 

ப!ேரைம ப2தியா, உபாசைன ெச�/ ெந�J�கிறவ� 

“ஜி�ஞாஸு ப�த�” ஆகி�றா�. 

 

அ*�தா*�தL ப�த�:  

 

இவ� +ராண கால�/ அMர0க) ேபால தவமி�7/ நாம 

ஜப�, தியான� ெச�/ வரJகைள ேக=பா�. ெம�ைமயான 

வாUB, ெபய0, +கU, ெச,வ� எ,லா� பகவான�ட� 

வ!��+வா�. 

உலக�தி� நிைலய!,லா, அ#ப MகJக12��, 

ச7ேதாசJக12��, பகவான�ட� ைகேய7/வ/ எ�ப. 

இ�2கிறெத�றா,, ெபா�8�, ெபா�1�, ர�தினJக1� 

வழJ�� ெப�� ெச,வ7தன�ட� ேபா� என2�� தவ!$ 

ேவ;$� எ�( ேக=ப/ ேபால உ)ள/. 

உ;ைமய!, ெச,வ�தி8) ெப�� ெச,வ� இைறவ� 

அ,லவா? அ7த ெச,வ�ைத அைட7த ப!� ேவ( எ7த 
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ெச,வ� ெப&தான/? அ,ல/ ேவ( ெச,வைத எத#காக 

வ!��ப ேவ;$�? 

-2�ண ப2திகள�, சா�வ Lக ப�திேய சிற7ததாக -தலிட� 

ெப(கிற/.  

அ/ேபால ஆ0�த ப2தி, அ0�தா0�த ப2தி,  ஜி2ஞாஸு ப2தி 

ஆகியவ#றி,  ஜி�ஞாஸு ப�திேய சிற7ததாக -தலிட� 

ெப(கிற/. 

இைறவைன அைடய ேவ;.ய ம#ற வழிகைள வ!ட 

ப2திேயாக வழிேய Mலபமான/. க0ம, ஞான, தியான 

ேயாகJக), அ8Qடான� ெச�வத#� க.னமானைவ.  

ப2திேயாக�தி� பலேனா எ7த பாதி�+மி�றி கிைட�/ வ!$�.  

ம#ற சாதைனகள�, சிறிய தவ( ஏ#ப=டா�� அத� 

பல�க) எதி0மாறாக இ�2��. அ,ல/ சாதக0கைள பாதி2க 

O.யதாக இ�2��.  வ!லJ�க1�, பறைவக1� ப2தி 

ெச�/ ஆ;டவைன த&சி�த வரலா(� உ)ள/. கேஜ7திர� 

யாைன, தவைள, ப,லி, சில7தி, வானர0, ஆகிேயா0 ப2தி 

ெச�த வரலா( ேகாவ!,கள�, சி#பJகளாக, ஓவ!யJகளாக 

ேபச�ப$கிற/. ப2தி ெச�த ப2த0கள�ட� பகவா� த� 

மகாமஹிைமைய வ!=$ இறJகி வ7/ வ!$வா0. 

&ஷி -ன�வ0க) வ!யாச0, நாரத0, Mகேதவ0 ஆகிேயா0 

உ�வம#ற பர�ப!ர�ம�ைத உண07தவ0க). ஆய!8� 

இவ0கள�, பகவான�� ெத�வ �க �ணJக), ெத�வ �க இைச, 

ஆகியவ#றி, த�ைன இழ7/ வ!=டா0க). ஏெனன�, 
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பகவான�� தி�ேமன� மாையேயா$ O.ய/ அ,ல. இ/ 

ெத�வ �க ேஜாதி ெசா�பமான/. பகவ� கீைதய!, அ0LMன� 

வ!ய7/ த&சி�த �ப�. இைத ெசா,லிலடJகா பரம 

சா7தியாக, ஆன7த கடலாக வ0ண!�தா�� நிைறவாகா/. 

அ7த பர^ேசாதிய!� ப!ேரைம?� அ�ப.ப=டேதயா��. 

ப2த0க) உலகிய, வ!சயJகள�� லாப நQடJகைள ப#றி 

கவைல�பட ேவ;.யதி,ைல. ஏெனன�, சி7ைத எ,லா� 

இைறவேன நிைற7/ இ�2�� ேபா/ அJ� ேவ( 

வ!சயJக12� இடேம/?  

உலகிய, கடைமகைள?�, ேவத சா<திரJகைள ப!�ப#றி 

வாI� -ைறகைள?� -�ேப அவ� அ0�பண� ெச�/ 

வ!$கிறா�. ப2திய!� உLச�தி#� ேபான ப!�, த�ைன?� 

த� கடைமகைள?� Oட மற7/ வ!$கிறா�. ம#ற 

சி7தைனக) அவைன வ!=$ தாமாகேவ ெச�( வ!$கி�றன. 

த�ைனேய அ0�பண!�/ வ!=ட ப!� அவைன சா07த 

மைனவ!, ம2க), ெசா�/, MகJக) எ,லா�, தாமாக பகவா� 

தி�வ.ய!, ேச07/ வ!$கி�றன. அவ� உய(* 

வாOவதAகாக மHI� பHடA4 கடைமகைள� 

ெச.கி�றா�.  

 

******************* ஓ� த� ச� ******************** 
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